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โดย.....ครูทศพร   กิตวิทยานุกิจ

เรื่อง.....
ความรอน อุณหภูมิ 
ความจุความรอน

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5
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ความรอนเปนพลังงานรูปหนึ่ง ซึ่ง
สามารถถายโอนมาจากพลังงานรูป
อื่น หรือเปลี่ยนไปเปนพลังงานรูป
อื่นได ในการศึกษาเกี่ยวกับพลังงาน
ความรอนนี้ จะเนนหนักในสารที่คง
สถานะเปนกาซสวนใหญ
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หนวยของพลังงานความรอน 
ความรอนเปนพลังงานรูปหนึ่ง 
ซึ่งมีหนวยเชนเดียวกับพลังงาน
กล คือมีหนวยเปนจูล แตบางครั้ง
ก็อาจใชเปน แคลอรี่ และ BTU 
เปนตน
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อุณหภูมิ
หมายถึง ระดับความรอน ถา
ระดับความรอนมาก ก็มีอุณหภูมิ
สูง ถาระดับความรอนนอย ก็มี
อุณหภูมิต่ํา
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ระดับของความรอนนี้สามารถถายเท
ไดจากระดบัความรอนสูงไปสูที่
ระดับความรอนต่ํา จนกระทั่งระดับ
ความรอนเทากัน หรืออุณหภูมิ
เทากัน จึงหยุดการถายเทในภาวะ
เชนนี้เรียกวา เกิดสมดุลยความรอน
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เทอรโมมิเตอร
คือ เครื่องมือที่ใชวัดคาอุณหภูมิ 
ประกอบไปดวยของเหลวที่บรรจุ
อยูในหลอดที่โปรงใส
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ของเหลวที่นิยมใชคือ ปรอท
เพราะนําความรอนดี ปริมาตร
เปลี่ยนไดงาย และไมติดหลอดแกว 
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ชนิดของเทอรโมมิเตอร                   
ที่ใชกนัในปจจุบัน คือ

1. เซลเซียส  (C)
มีจุดเยือกแข็งของน้ํา 0๐C

จุดเดือด 100๐C
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ชนิดของเทอรโมมิเตอร                   
ที่ใชกนัในปจจุบัน คือ

2. โรเมอร  (R)
มีจุดเยือกแข็งของน้ํา 0๐R

จุดเดือด 80๐R
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ชนิดของเทอรโมมิเตอร                   
ที่ใชกนัในปจจุบัน คือ

3. ฟาเรนไฮด (F)
มีจุดเยือกแข็งของน้ํา 32๐F

จุดเดือด 212๐F
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ชนิดของเทอรโมมิเตอร                   
ที่ใชกนัในปจจุบัน คือ

4. สมบูรณ  (K)
มีจุดเยือกแข็งของน้ํา 237 K

จุดเดือด 373 K
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ชนิดของเทอรโมมิเตอร                   
ที่ใชกนัในปจจุบัน คือ

5. สรางเอง (X)
มีจุดเยือกแข็งและจุดเดือด

เทาใดก็ได
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ความสัมพันธระหวาง
เทอรโมมิเตอรแตละชนิด

ไดความสัมพันธวา

มีคาคงที่ อานได คาที่
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ในปจจุบนัอุณหภูมิที่นิยมใช คือ 
๐C และ K

ความสัมพันธระหวาง ๐C และ K 
คือ K=273 + ๐C
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ในการใชเทอรโมมิเตอร แบบ C 
และ F วัดอุณหภูมิของวัตถุชนิด
หนึ่ง ปรากฏวาอานคาตัวเลขได
เทากัน จงหาวาอุณหภูมิของวัตถุ
เปนเทาใด
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เทอรโมมิเตอรอันหนึ่งมีขุดเยือกแข็ง
เปน -1๐C และมีจุดเดือด 100.5 ๐C
เทอรโมมิเตอรนี้จะจัดอุณหภูมิได
ถูกตองที่อุณหภูมิเทาใด
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พลังงานความรอนกับ                   
การเปลี่ยนอุณหภูมิและ

การเปลี่ยนสถานะของวัตถุ
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เมื่อใหความรอนแกวัตถุจะเกิด
ปรากฏการณ 2 อยาง คือ

1. เมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนสถานะ            
ไมเปลี่ยน
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ในกรณีนี้จะหาคาปริมาณความ
รอนที่ใชจะตองรูจักคําวา 
ความจุความรอนและ

ความจุความรอนจําเพาะ
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ความจุความรอน  หมายถึง
ปริมาณความรอนที่พอดี ทําให
วัตถุทั้งกอน (มวลเทาไรก็ได) มี
อุณหภูมิเปลี่ยนไป 1 องศา โดย
สถานะวัตถุไมเปลี่ยนแปลง
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ถา C = ความจุความรอน
Q = ปริมาณความรอนที่

เปลี่ยนไปของวัตถุ 
ΔT = อุณหภูมิที่เปลี่ยนไป

T
QC
Δ

=∴ Q = CΔTหรือ
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ความจุความรอนจําเพาะ  
หมายถึง ปริมาณความรอนที่พอดี 
ทําใหวัตถุมวล 1 หนวย มีอุณหภูมิ
เปลี่ยนไป 1 องศา โดยสถานะวัตถุ
ไมเปลี่ยนแปลง
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กําหนดให
C = ความจุความรอนจําเพาะ
Q = ปริมาณความรอนที่

เปลี่ยนไปของวัตถุ 
ΔT = อุณหภูมิที่เปลี่ยนไป

m = มวลของวัตถุ
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Tm
Qc
Δ

=∴

Q = mcΔTหรือ
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เมื่อใหความรอนแกวัตถุจะเกิด
ปรากฏการณ 2 อยาง คือ

2. สถานะเปลี่ยนแตอุณหภูมิ
ไมเปลี่ยน
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ในการหาคาปริมาณความรอนที่
เกิดขึ้นในกรณีนี้จะตองรูจักคําวา 

ความรอนแฝงจําเพาะ
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ความรอนแฝงจําเพาะของวัตถุใด  
หมายถึง ปริมาณความรอนที่ทํา
ใหวัตถุมวล 1 หนวย เปลี่ยน
สถานะไดหมดพอดี โดยอุณหภูมิ
ไมเปลี่ยนแปลง
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ถา L = ความรอนแฝงจําเพาะ
Q = ปริมาณความรอนที่

เปลี่ยนไปของวัตถุ 
m = มวลของวัตถุที่เปลี่ยน 

สถานะไป
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m
QL =∴

Q = mlหรือ
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สําหรับน้ําและน้ําแข็ง
คาของ L คือ 
น้ํา L = 2256×103 J/Kg หรือ 

540 Cal/gm
น้ําแข็ง L = 333×103 J/Kg หรือ 

80 Cal/gm
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ทองแดงกอนหนึ่งมีความจุความรอน 
100 Cal/๐C ที่อณุหภูม ิ100๐C ถาลดลง
เหลอื 30๐C จะคายความรอนออกเทาใด 
และถาความจุความรอนจําเพาะของ
ทองแดง = 0.1 Cal/gm 
จงหาวาทองแดงกอนนี้มีมวลเทาใด
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น้ําตกจากที่สูง 42 เมตร จะมี
อุณหภูมิสูงขึ้นกี่ ๐C
กําหนดให ความจุความรอน 
จําเพาะของน้ํา = 4200 J/Kg.K
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ในกรณีที่น้ําแข็ง 0.5 Kg ที่ -10๐C 
กลายเปนน้ําที่อุณหภูมิ 40๐C
ตองใชพลังงานความรอนกี่จูล 
กําหนดให
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ความจุความรอนจําเพาะของน้ําแข็ง 
= 2.10 KJ/Kg.K

ความจุความรอนจําเพาะของน้ํา 
= 4.18 KJ/Kg.K

ความรอนแฝงจําเพาะของการ
หลอมเหลวของน้ําเปน 333KJ/Kg.K


